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C A L I U editorial
Semblava que -un cop passats els efectes de la COVID- les coses es 
normalitzarien, l’economia tornaria a funcionar i deixaríem enrere dos 
anys en que tots hem hagut d’adaptar-nos a les circumstàncies derivades 
de la pandèmia. Però les previsions sempre tenen imprevistos i a ningú se 
li va ocórrer pensar que en ple segle XXI a Europa pogués esclatar una 
guerra, i menys que pogués tenir uns efectes tan dolents per a l’economia 
en general i per a les persones en particular. La dependència  del  petroli, 
gas, cereals i d’altres primeres matèries dels països implicats han fet -i 
estan fent- anar de bòlit els governs de tota Europa, l’economia de les 
empreses, i la supervivència de molts milions de persones. I, de moment, 
sembla que ningú no trobi la solució per aturar aquest desastre; més aviat 
dóna la sensació que cada vegada la situació està més embolicada i que 
els mesos que vènen seran molt durs per a moltes famílies, quantificades 
com a “efectes col·laterals” d’un conflicte amb molts i grans interessos 
econòmics i polítics i–sobretot- moltes víctimes innocents directes. En 
aquest sentit, cal recordar, una vegada més, la solidaritat de la Vila amb 
el poble ucraïnès.

A  España, que aviat li tocarà ostentar la presidència per torn de la 
UE, s’està a punt d’aprovar uns pressupostos amb el suport de partits 
catalans i bascos, en els que una de les partides que més s’incrementa 
és la del “Ministerio de Defensa”; també augmenta la partida destinada 
a obres públiques a Catalunya, que serveix perquè les altres Comunitats 
Autonòmiques puguin mostrar i demostrar el seu rebuig per la 
“discriminació” que els suposa, i per a que el PP i VOX puguin dir que el 
Govern dels socialistes està en mans dels independentistes i poder fer la 
campanya contra Catalunya que tants rèdits els dóna a la resta del Estado. 
Això sí, ningú fa balanç seriós ni dóna explicacions dels incompliments 
en la execució real de les inversions promeses quan aquests pressupostos 
es tanquen. I això passa any rere any engreixant el deute fiscal amb 
Catalunya.

A Catalunya també s’han d’aprovar pressupostos, i aquí la cosa és encara 
més complicada després de la sortida del Govern de Junts. El Govern -ara 
d’Esquerra en solitari-  haurà de buscar noves aliances per consensuar-
los dintre el propi govern i amb d’altres forces per a poder aprovar-los, 
sinó només li queda convocar eleccions o  prorrogar els pressupostos 
de l’any anterior, tot i que això  comporti la pèrdua d’uns ingressos 
molt necessaris per fer despeses socials importants,donada la situació 
econòmica per la que travessen moltes famílies.

A Vila-rodona ens preparem per a LA FIRA que -com va passar amb la 
Festa Major passada- ja tornarà a ser com les d’abans de la pandèmia; per 
tant, cal esperar poder gaudir de tots aquells actes que formen part de la 
tradició. Abans que arribés la COVID s’havia parlat de la necessitat de 
repensar una mica tota la fira per adequar-la als temps actuals; donem 
per suposat  que des de l’ajuntament ja es deu haver avançat en aquest 
sentit, tot i que segur que no és gens fàcil veure quin camí s’ha d’agafar 
per mantenir el nivell de qualitat dels actes i afluència de gent que es 
mereix Vila-rodona.
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dona per assabentat de l’informe 
d’Intervenció relatiu al període 
mitjà de pagament a proveïdors 
corresponent al segon trimestre 
de l’exercici 2022. En setè lloc, 
es va aprovar la moció en defensa 
dels Jutjats de Pau. En darrer 
lloc, es dona compte dels decrets 
d’alcaldia i es tanca el ple amb 
un apartat de precs i preguntes.
Pel que fa al segon ple municipal 
que s’ha realitzat durant aquests 
mesos, a part d’aprovar l’acta del 
ple anterior, també s’aprova el 
Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp 
i l’Ajuntament de Vila-rodona per 
executar el projecte d’experiència 
laboral «Neteja viària i recollida 
de residus urbans» en el marc del 
programa Treball i Formació 2022. 
En segon lloc, s’aprova la dissolució 
de la comissió informativa 
d’Hisenda i nomenament dels 
membres de la Comissió Especial 
de Comptes. En tercer lloc, el ple es 
dona per assabentat del Pla Anual 
de Control Financer per a l’exercici 
2023 i de les resolucions adoptades 
per l’Alcaldia des de l’última sessió 
plenària ordinària. Es tanca el ple 
amb un apartat de precs i preguntes.
Pel que fa a les activitats i 
actuacions que s’han impulsat des 
de l’Ajuntament de Vila-rodona 
informem el en l’àmbit de benestar 
social, turisme i gent gran s’ha 
celebrat. En primer lloc, recordar 
que durant diversos dies d’estiu 
i aquesta tardor, s’ha iniciat el 
programa “Temps x Cures” a 
la Biblioteca, com un espai de 
ludoteca i de cangur per a infants 
de 3 a 12 anys, amb el suport del 

CONSULTORI MÈDIC MUNICIPAL 902 111 444
(urgències i assistència domiciliària) 977 63 87 10 

BOMBERS: 977 63 90 10 - 112
AJUNTAMENT: 977 63 80 06

INFORMACIÓ: 012
EMERGÈNCIES: 112

 TELÈFONS D’INTERÈS

casa de la vila

REGISTRE CIVIL

NAIXEMENTS:
30-07-2022
GAEL MENCHON BRUNET

31-07-2022
JORDI DOMINGO GARCIA

DEFUNCIONS: 

02-08-2022
MARIA JOSÉ SOSA MARTINEZ, 
a Reus, a l’edat de 58 anys.

03-08-2022
JOSÉ VILA CANELA, a Vila-
rodona, a l’edat de  81 anys.

03-10-2022
PROVIDÈNCIA TORREDEMER 
CANALS, a Valls, a l’edat de 89 
anys.

11-10-2022
MARIA MONTSERRAT PEYRE 
SIMÓ, a Tarragona, a l’edat de 73 
anys.

14-10-2022
ANGEL MARTINEZ CALLADO, 
a Vila-rodona, a l’edat de 71 anys.

Durant aquest tercer trimestre del 
2022, entre la Festa Major i la Fira, 
s’han dut a terme dos plens ordinaris 
i s’han realitzat diverses actuacions 
que passem a enumerar: El primer 
ple ordinari d’aquests darrers dos 
mesos, fou el del 16 d’agost en el 
que es van aprovar les diverses actes 
del plens extraordinaris anteriors. El 

primer punt que es va aprovar fou el 
projecte de les obres de restauració i 
consolidació de l’edifici de la Casa 
de Cultura de Vila-rodona. Aquest 
projecte està orientat a consolidar 
la teulada, la qual es troba en una 
situació precària i compta amb 
una subvenció del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. En segon lloc, s’aprova 
el projecte executiu d’obres per 
a la remodelació de la Plaça dels 
Arbres, actuació que compta amb 
una subvenció de la Diputació de 
Tarragona. 
En tercer lloc s’aprova el protocol de 
col·laboració per crear la Taula del 
Gaià, amb l’objectiu de recuperar i 
valoritzar l’entorn natural, històric 
i cultural del Riu Gaià. En quart 
lloc, es va aprovar el conveni 
interadministratiu de col·laboració 
entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Camp i l’Ajuntament de Vila-
rodona per a la gestió del servei 
escolar de menjador de l’Escola 
Bernardí Tolrà. La voluntat del 
consistori és la de seguir mantenint 
la gestió del servei de menjador 
escolar, per poder mantenir uns 
estàndards de qualitat elevats. 
Tenint en compte que aquest servei 
és una gestió delegada al Consell 
Comarcal, es requereix que el 
consell cedeixi la gestió. Aquesta 
cessió s’ha fet per quatre anys (fins 
ara era anual) i això permetrà treure 
un concurs a més llarg termini. En 
cinquè lloc, s’aprova l’adhesió de 
l’àmbit territorial de l’Ajuntament 
de Vila-rodona al territori Leader 
gestionat pel Consorci Leader 
de Desenvolupament Rural del 
Camp. En sisè lloc, el consistori es 
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Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
També ens vam adherir a la 
campanya “Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple” durant un dels dies de la 
Festa Major. 
En l’àmbit de la salut, s’han fet 
diverses xerrades com la realitzada 
per l’Associació Porta Oberta 

SMC del dia 13 
d’octubre, o la 
xerrada sobre 
“Envellir amb 
Sentit”, a càrrec 
del CAP de 
Vila-rodona.
En l’àmbit 
de la cultura, 
s’han reprès les 
con fe rènc i e s 
i activitats 
infantils a la 

biblioteca, com l’espectacle 
“Pedalant entre vinyes” del dia 
16 de setembre i les lectures 
dramatitzades “7 de lletres” 
del dia 23 de setembre. A més, 
gràcies a les subvencions rebudes 
de la Generalitat de Catalunya, 
hem seguit ampliant i renovant el 

catàleg de llibres de la biblioteca. 
També volem comentar que el 
passat 23 d’octubre es va celebrar 
una Jornada de Portes Obertes al 
Columbari i els seus voltants. 
En l’àmbit de festes, vam poder 
gaudir de la Festa Major d’estiu i 
de la Diada de l’11 de setembre, 
amb un sopar popular i l’espectacle 
“Quasi Òpera”. 
Per acabar, esmentar que el dia 16 
d’octubre es va realitzar un concert 
d’orgue i flauta a càrrec de Duo Mil i 
un Tubs, a l’església de Vila-rodona. 
I en darrer lloc, pel que fa a la Piscina 
Municipal, aquesta ha restat oberta 
fins el dia 11 de setembre, mantenint-
se el servei de “Bibliopiscina” durant 
el mes d’agost.

celler cooperatiu

Com diuen les persones amb moltes 
veremes: “cada verema és diferent”. 
I així ho ha estat també aquesta.
Cal recordar que els dos darrers 
anys, hem tingut una collita 2020 
que va ser molt curta, marcada per 
la COVID, les pluges i el míldiu, i 
una collita 2021 que va ser molta 
quantitat i baixa graduació.
Aquesta campanya va començar 

COLLITA 2022. Onades de calor, poca pluja i 
rècord de data d’inici de verema

amb un hivern 
fred i sense 
pluges. Això 
va fer que les 
vinyes brostessin 
retardades en 
aproximadament 
una setmana. 
Durant la 
floració, tothom 
coincidia que el 
Macabeu havia 
tret poc raïms i 
que la Parellada 
n’havia tret 

molts.A nivell de pluges només 
va ploure el novembre, el mes de 
març i una pluja el mes d’agost. 
Mesos com l’abril, maig o juny que 
alguns anys hi ha abundants pluges, 
aquesta campanya van ser molt 
secs.
A més a més, a partir del mes 
de maig vàrem començar a tenir 
temperatures per damunt de 

l’habitual i així ha estat pràcticament 
tot l’estiu, amb diferents onades 
de calor que han arribat fins a la 
verema.
Aquesta falta de pluges i les elevades 
temperatures han fet que les vinyes 
quedessin limitades de collita. A 
més, les elevades temperatures han 
perjudicat especialment la varietat 
Macabeu, la varietat Merlot i la 
varietat Ull de Llebre. En algunes 
vinyes de Macabeu els raïms 
quedaven pansits, ja que davant 
la falta de pluges el cep estirava 
l’aigua del propi raïm.
Les elevades temperatures van 
incidir sobre l’evolució de la 
vegetació i es va passar de retardat 
a avançat i cada setmana més 
avançat. Es va aver d’avançar la 
verema en els darrers dies per sobre 
la previsió de les darreres setmanes.
Així es va obrir per la varietat 
Macabeu el 18 d’agost i per la 
varietat Chardonnay l’11 d’agost. 
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De les més de cent veremes 
entrades al celler, aquesta ha estat 
la que ha començat més aviat. Es va 
superar l’any 2017 que el Macabeu 
va començar el 19 d’agost.
El començar tant aviat, també ha fet 
que s’acabés més aviat i el dia 24 de 
setembre ja es va acabar, una altre 
xifra de rècord.
A l’igual que l’any passat, s’ha 
treballat amb dos cellers, el 
celler de Vila-rodona i el celler 
de Bràfim, fruit del conveni 
cooperatiu signat entre les dues 
entitats el juliol de 2021. Entre 
els dos cellers s’han vinificat 
12,2 milions de quilos de raïm. 
S’inclouen els quilos d’Agrícola 
de Barberà que des de 2019 
disposa d’un conveni amb el Celler 
Cooperatiu i Secció de Crèdit 
de Vila-rodona, SCCL, i també 
els quilos dels altres convenis 
intercooperatius amb Societat 
Agrícola i Secció de Crèdit de 
Valls, SCCL i Agropecuaria 
COPERAL, SCCL. La verema 
ecològica ha representat una 
entrada de 2,8 milions de quilos, 
és a dir un 23 % del total entrat.
La campanya passada es van 
vinificar 17 milions de quilos, el 
que representa que aquesta verema 
la reducció de collita ha estat del 
28 %. Per comparar amb més anys 
anteriors cal no tenir en compte els 
dos darrers convenis amb Bràfim 
i Barberà. Així, considerant les 
entrades dels socis de Vila-rodona, 
COPERAL, Valls i La Secuita, la 
collita 2022 ha estat en quilos un 30 
% inferior a la collita 2021 i quasi 
igual que la collita 2020, any que 

vàrem tenir una gran afectació de 
míldiu.
La diferència amb l’any 2020 de 
gran afectació del mildiu, és que 
la baixada de collita va afectar 
sobretot els productors ecològics, 
mentre que aquest any és més 
generalitzat, amb més incidència 
als productors amb rendiments per 
hectàrea normalment més alts.
En canvi la graduació ha estat bona, 
però sense compensar la baixada 
de quilos. La mitjana de verema 
entrada al celler ha estat de 10,3º.
Dintre de les varietats importants, 
la varietat Macabeu que el 2021 va 
tenir una gran collita, ha estat la que 
ha tingut la davallada de producció 
més important. Cap a la zona de 
La Secuita i la costa les pluges van 
ser millors i això ha fet que sigui la 
zona menys afectada per la baixada 
de producció. En canvi Vila-rodona 
ha estat la més afectada. Així el 
Macabeu dels socis de Vila-rodona 
ha baixat un 41 % respecte l’any 
passat i un 26 % respecte la mitjana 
dels darrers cinc anys.
Com a novetat aquest any també hi 
ha l’entrada de la nova regulació de 
la Denominació d’Origen Cava amb 
la zonificació i les categories de 
Caves de Guarda i Cava de Guarda 
Superior. A la recepció del nostre 
celler es va separar durant diversos 
dies raïm procedent de vinyes 
ecològiques inscrites en el Registre 
de Guarda Superior en les varietats 
Chardonnay, Macabeu, Parellada 
i Xarel·lo per poder elaborar vins 
apte base cava destinats a Cava 
Reserva i Gran Reserva.
La collita provinent dels socis de 

Vila-rodona ha representat un 43 
% del total entrat al Celler de Vila-
rodona, mentre que la provinent 
dels nostres socis a la zona de La 
Secuita ha estat del 13 %. La resta 
de collita entrada és aportat pels 
socis de Barberà, els socis de Valls, 
els socis de COPERAL i els socis 
de Bràfim. Es a dir, que els socis 
pròpiament de Vila-rodona seria el 
57 % i la resta és collita provinent 
de convenis intercooperatius. Cal 
destacar la importància d’aquests 
convenis que permeten augmentar 
l’elaboració de most i vi al celler i 
així ajustar els costos de producció.

Festa del vi jove el 20 de novembre

El proper 20 de novembre es 
celebrarà la vint-i-sisena edició 
de la festa de presentació del “Vi 
Jove” de la collita 2022.
Es posarà una carpa a la part 
superior del celler, a la zona de la 
descàrrega de remolcs, igual que 
l’any passat. 
L’esmorzar es podrà fer dins la 
carpa i la degustació de vins es 
podrà fer a les tines exteriors 
del celler, en el carrer tocant a 
la carretera. D’aquesta manera 
l’interior del celler queda lliure per 
poder fer visites i altres activitats.
L’esmorzar es servirà com cada any 
entre les nou i les dotze del matí. 
A més a més, també tindrà lloc la 
14ª trobada de “col•leccionistes de 
plaques de cava”.

Us hi esperem.

El consEll rEctor

casal
Com en cada edició de la revista 
“CALIU”, farem un repàs a les 
activitats que es desenvolupen al 
Casal entre número i número. En 
aquest, normalment parlem de les 
activitats dutes a terme entre la 
Festa Major d’estiu i la Fira. Havent 
tornat a la normalitat ja s’han 
pogut desenvolupar les activitats 

previstes. El dia 11 de setembre 
vam començar una nova temporada 
de cinema. També continuarem 
projectant les pel·lícules del 
“cicle Gaudi”, les pel·lícules que 
es projecten dins d’aquest cicle 
es fan a més de 125 municipis de 
tot Catalunya i està organitzat per 
l’Acadèmia del Cinema Català. El 

ball que durant l’estiu es trasllada 
a “Les Moreres” a partir de mitjans 
de setembre torna a la sala. També 
han tornat les arts escèniques on el 
dia 23 d’octubre vam poder gaudir 
de l’actuació de l’esbart “Joaquim 
Ruyra” de Blanes amb el seu 
espectacle “Arrel Rebel”.  
Durant la Festa Major es van 
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DISSABTE 29 D’OCTUBRE                
A les 19:00h

CASAL DE VILA-RODONA 
Avinguda Enric Benet, 6 / Vila-rodona   

L’ASSOCIACIONISME CULTURAL EN PLE SEGLE XXI:                                
CONTRIBUINT A CONSTRUIR UN MÓN MILLOR DES D’UN ATENEU

Conferència amb Pep Morella, president de la Federació d’Ateneus
23 d’octubre, actuació esbart Joaquim Ruyra

23 d’octubre, actuació esbart Joaquim Ruyra

celebrar a les nostres instal·lacions 
els actes que són costum, com 
la final del memorial de petanca 
“Toni Egea”, en la seva XXVI 
edició i que es va tornar a disputar 
a l’espai rehabilitat que ocupava la 
piscina. El dissabte 6 d’agost, es 
va fer el concert del grup “Hotel 
Cochambre” i tot seguit actuació 
dels DJ locals “Dani” i “Moloko” a 
l’espai de l’antiga piscina, el dilluns 
8 d’agost hi va haver el sopar de 
Festa Major, aquest organitzat per 
l’Ajuntament i el dia de Sant Llorenç 
a la tarda, concert i a la nit, ball 
amb l’orquestra Europa. Juntament 
amb el centre d’Estudis del Gaià 
s’ha organitzat el cicle de cinema 
etnogràfic dedicat a la pandèmia de 
la Covid-19 i el 29 d’octubre vam 
inaugurar l’exposició “ATENEUS. 
CULTURA i LLIBERTAT” 
que és una exposició sobre 
l’Associacionisme a la Catalunya 
contemporània on en Pep Morella, 
president de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya va pronunciar la conferència

“L’associacionisme 
cultural en ple segle 
XXI: contribuint a 
construir un món 
millor des d’un 
Ateneu”. Referent 
a la presència de 
la nostra Entitat 
en diferents reunions i jornades, 
el dia 1 d’octubre vam ser a la 
Palma de Cervelló per participar 
en el XV Consell de la XTAC, el 
dissabte 8 d’octubre vam assistir 
a la jornada de debat territorial 
organitzada per la Federació 
d’Ateneus de Catalunya (FAC) per 
cercar les sinèrgies necessàries per 
aconseguir més ressò dels projectes 
i activitats dels ateneus a la premsa 
que es celebrà a Reus i el dimarts 18 
d’octubre a Igualada a la IV trobada 
de sales del cicle de cinema Gaudí. 
Pel que fa a properes activitats, 
tornarem amb els campionats de 
“contru” i parxís, la celebració del 
“Dia del soci/a” amb l’esmorzar 
al matí i la representació a la tarda 

d’una obra de teatre i que aquest any 
serà “ELLES”. També procurarem 
tornar a celebrar la revetlla de cap 
d’any. 
I com hem dit una mica més 
amunt, el passat 1 d’octubre vam 
assistir al XV Consell de l’XTAC 
on vam tancar una sèrie actuacions 
a la nostra Entitat i al municipi, ja 
que hem arribat a un acord amb 
l’Ajuntament. Les actuacions 
contractades amb les dates 
d’actuació són: 22 de gener “The 
Feliuetes” amb l’espectacle  “Ja us 
he reconegut”;  26 de febrer, la Rosa 
Andreu amb l’espectacle “Faig tard 
... i què?; 26 de març, la companyia 
“Versus text” amb l’obra “Angle 
mort”; 23 d’abril concert homenatge 
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Us informem que si hi ha alguna persona interessada en què algun 

esdeveniment social ocorregut fora del poble surti publicat en aquesta revista,  

cal que es posi en contacte amb algun membre del Consell de Redacció o amb  

l’Ester Díaz, a l’Ajuntament.

casal

Després de les vacances d’estiu, des 
del Centre d’Estudis del Gaià hem 
tornat amb les nostres activitats, 
que tot seguit repassem per ordre 
cronològic.
En el marc de la 12a Mostra 
Internacional de Cinema Etnogràfic, 
el 30 de setembre vam presentar el 
film “Memòries d’una Pandèmia”, 
un projecte de participació popular 
amb la voluntat de preservar la 
memòria col·lectiva i les vivències 
durant la crisi de la Covid. 
El diumenge 9 d’octubre vam 
celebrar una nova Jornada Europea 
de Patrimoni, amb una Ruta per les 
barraques de pedra seca i el Camí 
Ral. Una cinquantena de persones 
ens vam aplegar a la Masia del 
Porta per fer una caminada per 
aquest entorn paisatgístic de les 
terrasses del Gaià, on a redós del 
Camí Ral vam poder observar una 
singular mostra d’elements de 
pedra seca, com barraques, marges 

i construccions per emmagatzemar 
aigua, elements que, malgrat 
ser un referent 
de l’arquitectura 
tradicional, es 
troben en perill per 
l ' a b a n d o n a m e n t 
i per projectes 
depredadors del 
territori.Per altra 
banda, Finalment, 
el dissabte 29 
d’octubre, i 
c o n j u n t a m e n t 
amb el Casal 
de Vila-rodona, 
vam presentar 
l ’ e x p o s i c i ó 
“Ateneus. Cultura i 
Llibertat. 
Exposició sobre 
l'Associacionisme 
a la Catalunya 
contemporània”. 
En l’acte inaugural 

Pep Morella, president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya, 

Exposició sobre l’Associacionisme a 
la Catalunya contemporània
Del 30 d’ octubre al 13 de novembre de 2022                          

HORARIS DE VISITA DE L’EXPOSICIÓ:                
Caps de setmana i festius de 12h a 14h i de 18h a 21h 

CASAL DE VILA-RODONA 
Avinguda Enric Benet, 6 - Vila-rodona   

a Pau Casals amb la violoncel·lista 
Sveta Trushka i el violí Albert 
Reguera; 30 d’abril, companyia “La 
Drecera” amb l’obra “Un concert a 
la Casa Blanca”; 1 de maig, l’esbart 
“Dansaires d’Arenys de Munt” 
amb l’espectacle “Viratges”; 14 de 
maig, Pep Gol amb l’espectacle 
familiar “La màquina del so”; 
10 de setembre, La companyia 
“Rikus” amb l’espectacle familiar 
“Cromàtics”; 29 d’octubre, l’esbart 
Sant Martí amb l’espectacle “N9U” 
i el 8 de desembre, Laura Simó i 

Francesc Capella trio, amb l’obra 
“Una mirada a West Side Story”.
I per estar al dia de les activitats i 
de les notícies que generem, des 
de l’entitat disposem de diferents 
canals: la pàgina web  www.
casaldelavila.cat, a les xarxes 
socials d’Instagram i Facebook, i a 
la plataforma d’eBando, que podeu 
descarregar-vos i seguir el canal del 
Casal de Vila-rodona o bé llegir-nos 
des de qualsevol dispositiu seguint 
l’enllaç: https://app.ebando.es/
channel/casaldevilarodona.

JUntA DIrEctIVA 
DEl cAsAl

centre d’estudis del gaià
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centre d’estudis del gaià

va pronunciar la conferència 
“L’associacionisme cultural en 
ple segle XXI: contribuint a 
construir un món millor des d'un 
ateneu”. Aquesta mostra es podrà 
visitar fins el dia 13 de novembre 
a la Sala d’Actes del Casal. Així 
mateix, durant els dies de la Fira, 
l’exposició “Darrere el taulell, 50 
anys de botigues a Vila-rodona 
(1970-2020)”, que vam presentar 
l’any passat, es podrà tornar a 
visitar a la biblioteca municipal.
De cara a finals d’any, el divendres 
16 de desembre, presentarem la 26a 
edició de “la Resclosa”. 
Quan tinguem hora i data concreta, 
ja ho farem saber. L’índex de 
l’edició d’enguany és el següent:
- Pesos, mides i mesures als pobles 
del gaia al segle XVI, de Carlos 
Terrón Vasco
- Els molins i els sistemes 
hidràulics de les quadres de Mas 

d’en Bru i la Solana (Salomó, 
segles XIII-XV), d’Antoni Virgili
- Apunts històrics de la parròquia 
de Masllorenç de la primera 
meitat del segle XX, de Josep 
Santesmasaes.
- De molins, síquies i rescloses 
a l’entorn del monestir de Santes 
Creus, de Maribel Serra i Antoni 
Virgili.
- Memòria d’activitats del Centre 
d’Estudis del Gaià de l’any 2021.
I per a l’any vinent, tenim un 
parell de projectes que encara hem 
d’acabar de lligar. Un és l’Encesa 
de torres, talaies i talaiots pels drets 
humans a la Mediterrània 2023, 
amb un objectiu doble: sensibilitzar 
la població sobre la situació que 
viu el Mediterrani, on moltes 
persones que es veuen obligades a 
abandonar casa seva hi perden la 
vida cada any i reivindicar i posar 
en valor les torres, talaies, talaiots 

i fortificacions com a patrimoni 
històric i cultural present al conjunt 
dels territoris de parla catalana. 
I l’altra és presentar l’exposició 
fotogràfica “Tota pedra fa paret. 
La pedra seca a Catalunya”, que 
ofereix una panoràmica àmplia 
sobre aquest llegat, posant èmfasi 
en les variants tipològiques més 
habituals i en la diversitat territorial. 
Estem treballant per poder dur a 
termes aquestes dues activitats, i 
ja anirem informant a mida que les 
anem concretant. 

Ja per acabar, 

Desitgem a tothom 

una molt Bona Fira 

de Vila-rodona. 

societat de caçadors
Per fi hem deixat enrere l’estiu , 
ha arribat la tardor i amb ella ha 
començat la temporada de caça. De 
moment la captura de senglars és 
bastant superior a la de l’any passat 
per aquestes dates. Això fa preveure 
una molt bona temporada. 
Pel que fa al cabirol, durant la 
primavera i l´estiu s´han fet 
actuacions especials per minvar 
la població d´aquesta espècie i 
així reduir els danys que podien 
provocar a la vinya la propera 
collita. Esperem també caçar-ne 
durant la temporada  els màxims 

possibles. La caça menor tot just 
ha començat i com cada inici de 
temporada es veuen força conills, 
però ens pensem que com cada 
any, de seguida agafen malalties 
contagioses fins al punt que quasi 
arriben a desaparèixer.
Referent a les perdius, n´anem 
alliberant periòdicament a la zona 
de les planes on tenim distribuïts 
una sèrie d’abeuradors. A finals 
d´estiu hi vam instal·lar una càmera 
per a observar les espècies que hi 
anaven a beure. I el resultat va ser 
espectacular. Multitud d´animals 

aprofiten aquesta aigua (conills, 
genetes, àguiles, toixons, cabirols, 
senglars , tota mena d´ocells  i 
animalons, i  fins i tot gossos i 
persones).
Voldríem també destacar la 
importància que té  per nosaltres 
el local de la Societat. Un espai 
acollidor on durant cada diumenge 
de la temporada a partir de bon matí 
s´encén el foc per tal d´assegurar 
una bona brasa. Així  els membres 
de la colla del Gaià comencem la 
jornada esmorzant fins que arriba 
l´hora de marxar cap a la cacera. En 

9 d’octubre, ruta per les barraques de pedra i el Camí Ral
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Empresa que recull els senglars.

Estimats lectors de la revista el 
Caliu, en primer lloc, desitgem 
que estigueu tots bé. El mes 
de setembre l’iniciem amb una 
sortida a Roses i Cadaqués, 
durant els dies 3 i 4 de setembre.
Va ser una excursió molt 
participativa, bonica i divertida, 
amb l’assistència de 32 sòcies.
El dia 30 de setembre es va 
fer la presentació dels nous 
treballs que farem durant aquest 
curs de patchwork i puntes de 
coixí. Posteriorment, els dies 
6 i 7 d’octubre es van iniciar 

els cursos de 
punta de coixí 
i patchwork 
respectivament. 
Al local social 
teniu penjat 
al taulell 
d ’ a n u n c i s 
l ’ h o r a r i 
s e t m a n a l 
de totes les 
activitats que 
fem, us animem a 
totes a participar-hi!
Hem iniciat un cicle de xerrades, 
tots els dimecres, a càrrec de 
la psicòloga Lidia Albareda.  
El dia 5 es va tractar de com 
construir l’autoestima.  Els dia 
19 d’octubre es va parlar de la 
nutrició i el 26 de com reforçar 
l’autoestima. Properament us 
informarem de noves xerrades 
que tenim programades. Ja 
tenim disponible a les botigues 
del poble i al local social  la 
Loteria de la Grossa de Cap 
d’any, també en podeu demanar 

a qualsevol membre de la Junta. 
El proper 26 i 27 de novembre, 
tenim previst fer la sortida del 
Prenadal a Peñíscola i la Ràpita, 
i un cop més volem agrair la bona 
acollida, ja que s’han esgotat les 
places.

Qui vulgui participar en 
l’espectacle que cada any 
organitzem per la Marató, que es 
posi en contacte amb la Junta.

19 d’octubre, xerrada sobre nutrició

3 i 4 de setembre, sortida a Roses i Cadaqués.
5 d’octubre, xerrada sobre com construir l’autoestima

acabar, ens hi 
tornem a trobar 
per espatllar 
els senglars o 
identificar-los 
amb precintes 
per tal que 
una empresa 
especialitzada  
en gestió de 
carn de caça, 
ens els vinguin 
a recollir. 

Mentre, amb una cerveseta, 
discutim les jugades que hi 
ha hagut durant la cacera on 
cadascun explica l´experiència 
viscuda al llarg de la jornada. Fins 
i tot n´hi ha que es queden a dinar 
al local i la broma es pot allargar 
fins ben entrada la tarda. Esperem 
continuar-ne gaudint durant molts 
anys i que les futures generacions 
el valorin, se l´estimin i l´utilitzin 
tal i com hem anat fet nosaltres 
durant els últims 17 anys.

col·lectiu de dones
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l’escola

L’ESCOLA BERNARDÍ TOLRÀ VIATJA A 
CUENCA

Un grup de 23 alumnes de 5è i 
de 6è amb 2 mestres de l’Escola 
Bernardí Tolrà de Vila-rodona 
han participat en una de les 
estades d’immersió lingüística en 
anglès del Ministeri d’Educació 
i Ciència.Aquest projecte 
consisteix en fer una estada d’una 
setmana i conviure amb alumnes 
d’una altra escola, en el nostre 
cas, han estat 22 alumnes d’una 
escola de Melilla anomenada 
CEIP Gabriel de Morales. 
Durant l’estada s’ha treballat el 

projecte “Sociocultural aspects 
of the different English-speaking 
countries around the world”. El 
diumenge 2 d’octubre es van 
dirigir cap a Priego (Cuenca) on 
es van allotjar a l’YMCA Priego 
on van conèixer els monitors 
que els acompanyarien durant 
tota l’estada i van fer un primer 
contacte amb els companys de 
Melilla amb qui van intercanviar 
regals. Durant tota la setmana van 
fer una gran quantitat d’activitats, 
totes en anglès, relacionades amb 

el tema a treballar. A més a més, 
també van dedicar dos dies a fer 
sortides per l’entorn. El dimarts 
4 d’octubre van realitzar una 
excursió a peu al riu Escabas i 
el dijous 6 d’octubre van anar 
a conèixer la capital, Cuenca, 
i també van visitar el Centre 
d’interpretació de dinosaures. 
El dissabte 8 d’octubre es van 
acomiadar dels companys de 
Melilla i dels monitors i van 
retornar cap a Vila-rodona després 
d’una setmana molt enriquidora.

ESTADA DE L’ESCOLA BERNARDÍ TOLRÀ A 
TURQUIA

L’Escola Bernardí Tolrà està 
participant en el tercer any del 
projecte Erasmus+ “Hello, Dear 
Cli-mates”. És un projecte conjunt 
amb una escola d’Istambul 

(Turquia), una 
de Martinsicuro 
(Itàlia) i una 
de Timisoara 
( R o m a n i a ) . 
Aquest projecte 
estava establert 
per dur-se a 
terme durant els 
cursos 2020-
21 i 2021-22 
però a causa 

de la pandèmia no s’havien pogut 
realitzar les mobilitats. Així que 
les quatre escoles participants van 
sol·licitar prorrogar el projecte un 
curs més. Per tant, en els dos darrers 

cursos s’han anat fent totes les 
activitats de forma online i, enguany 
es podran anar realitzant totes les 
mobilitats. El passat mes de juny es 
va fer la primera a Romania on hi 
van participar només mestres. I del 
9 al 15 d’octubre s’ha fet la primera 
mobilitat amb alumnes i mestres a 
Turquia. Durant el mes de novembre 
està prevista una mobilitat amb 
alumnes a Itàlia i el mes de maig 
una última a Timisoara.  A més a 
més, el mes de març Vila-rodona 
rebrà els companys d’aquests 
països. El diumenge 9 d’octubre, 
2 mestres i 5 alumnes de cicle 
superior van viatjar fins a Istambul 
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l’escola

on van ser rebuts per les famílies 
que els hostatjarien. A partir del 
dilluns van iniciar una setmana 
plena d’activitats relacionades 
amb el tema treballat al projecte: 
presentacions dels diversos països, 
rebuda institucional, un mural 
conjunt, actuacions teatrals, visites 
diverses (centre de reciclatge, centre 
de tractament d’aigües, centre 
de meteorologia), estampació de 

Benvolguts pares i mares

Ja hem començat el nou curs 
2022-23, un curs que comença 
amb tota la normalitat desitjada 
que fins ara no hem gaudit.
Iniciem el curs amb canvis a 
la Junta de L'AMPA, són dues 
incorporacions noves i des d'aquí 
volem aprofitar per agrair la feina 
ben feta durant aquests darrers 
anys. Moltes gràcies, 
Ester Llauradó i Sara Pardos!
Així doncs, la junta queda així: 
Vocals: Judith Domingo, Joan 

López; Tresorera: Anna Carrasco; 
Secrétari: Eduard Ferrer 
;Vicepresident: Arnau Vilanova i 
Presidenta Leonor Soler.
Recordem que L'AMPA som un 
grup de pares i mares que donant 
sempre la mà a l'escola, podem 
fer que els nostres fills gaudeixin 
d'un munt d'activitats, agraïm 
els delegats i subdelegats per la 
implicació i les ganes d'ajudar. 
Comencem la tardor amb molta 
feina, la primera festa és la 
castanyada des de l'AMPA, ens 
fem càrrec que els nens tinguin 

tots els ingredients a punt. 
Seguidament, després de dos anys 
tornem a engegar els cros escolar, 
repartint obsequis per a tots els 
participants gràcies a tot allò que 
els comerços i entitats del poble 
ens han donat per col·laborar. 
Finalment, a prop de Nadal, els 
nens de l'escola i la llar d'infants 
participaran en el concurs de 
dibuix que l'AMPA, com cada 
any, organitza amb molta il·lusió. 

lEonor solEr

PrEsIDEntA DE l’AMPA

Bona castanyada i 
Bona Fira

bosses amb lemes mediambientals, 
“ebru” (art propi de Turquia), un 
kahoot, càlcul de la petjada de 
carboni,... 
També es va fer una activitat 
conjunta on cada país participant va 
preparar menjar típic, en el cas dels 
alumnes de Vila-rodona van fer 
pa amb tomàquet, truita de patates 
i crema catalana. A més a més, 
també van realitzar visites culturals 

al centre d’Istambul on van gaudir 
de les cisternes de la basílica i de 
Santa Sofia. Divendres al vespre 
va ser el torn d’acomiadar-se i 
per això es va fer una festa on es 
van intercanviar obsequis i es van 
donar els certificats d’assistència a 
tots els participants. El dissabte 15 
d’octubre fou la tornada després 
d’una setmana plena d’experiències 
i noves coneixences. 

ampa
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club btt

11 i 12 de juny, sortida Pirineu Gall Fer

8 d’octubre, 1a Prova Orientació Infantil 

9 de juliol, sortida a la platja.

8 d’octubre, Podi general

En aquest any de celebració del 
10è aniversari, el Club BTT 
Vila-rodona segueix actiu amb 
el seu calendari d’activitats.
El cap de setmana de l’11-12 
de juny es va fer la sortida al 
Pirineu. Un ambient familiar 
on hi havia diferents opcions 
de ruta i activitats per a tots els 
nivells. Va ser un cap se setmana 
complert a la zona del Pallars 
on el temps i la bona companyia 
van acompanyar. Els participants 
van poder gaudir de les rutes al 
voltant del refugi Gall Fer, un 
dels paratges idíl·lics del Pirineu 
català. El dia 9 de juliol un grup 
d’una vintena de ciclistes de 
diferents grups d’edat van fer 
la tradicional sortida a la platja. 
Aquest any es canviava el format 
per passar a fer la sortida de tarda 
en lloc de matí. També es va 
canviar el track, afegint senders 
d’allò més divertits al llarg de la 
ruta. A l’arribar a la Platja Llarga 
van poder fer una remullada 
acompanyats dels familiars que 
s’hi van sumar. A més, van tenir 
la sort de poder veure els focs 
artificials del concurs de castells 
de Tarragona des del lloc on 

estaven. Una sortida rodona. 
I ja a l’octubre, la prova reina 
del calendari del club, la 7a 
edició de la Prova d’Orientació 
Nocturna amb BTT. Com a 
novetat d’aquest any es va fer 
la 1a Prova d’Orientació infantil 
al matí. Seguint el format de la 
dels adults, els equips infantils, 
acompanyats d’almenys un adult 
per equip, van haver de buscar 
un total de 8 fites amagades 
per la zona del racó i horta 
amunt. Sense cap incident, tots 
s’ho van passar d’allò més bé i 
amb ganes de repetir. Més tard 
s’iniciava la ja consolidada 
prova d’orientació nocturna. 
Aquest any va estar marcada 
pel fang, que va posar a prova 
bicicletes i ciclistes, però que 
no va impedir que tots i totes la 
poguessin gaudir. Hi havia un 
total de 13 equips participants 
vinguts de Vila-rodona i de 
diferents pobles de la comarca. 
Els equips guanyadors van 
ser: en 1r lloc, “Els Lluços”, 
format per Òscar Gómez i Josep 
M. Padró. En 2n lloc, l’equip 
“Domingueros”, format per 
Ricard Quevedo i Eduard Roger. 

En 3r lloc, “Les Fures”, format 
per Xavier Romanillos, Albert 
Paton i Rubén Comas. Aquest 
equip també va ser l’afortunat 
que va trobar el pernil amagat 
enmig del recorregut de la 
prova. També hi va haver premi 
per al 1r equip mixt, format pels 
germans Bolaño. I, per primera 
vegada, es va crear la categoria 
e-bike, on les guanyadores van 
ser Cristina Socias i Marta 
Alegret. Després de l’entrega 
de premis, que va comptar amb 
la participació de l’il·lustríssim 
sr. alcalde Ramon M. Bricollé i 
altres autoritats, es va continuar 
amb el tradicional sopar de brasa 
i el sorteig de regals. Tot això va 
ser possible també gràcies als 
nombrosos patrocinadors que 
van col·laborar tant al sorteig, 
com a la bossa del corredor 
com a la camiseta que es va 
donar de regal als participants i 
col·laboradors, i que van poder 
lluir al llarg de la nit.
El Club BTT Vila-rodona seguirà 
amb el calendari i els actes de 
celebració de l’aniversari i anima 
a tots els socis i simpatitzants a 
participar de les seves activitats.      
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ASSEMBLEA DE LA UNITAT PASTORAL DEL 
MIG GAIÀ

El passat dissabte, dia 1 
d’octubre, es va dur a terme a 
la parròquia de Santa Maria de 
Vila-rodona la 1a Assemblea de 
la Unitat Pastoral, denominada 
del Mig Gaià, conformada per 
les parròquies i esglésies de Vila-
rodona, Santes Creus, El Pont 
d’Armentera, L’Albà, Les Pobles, 
Querol, Esblada, Aiguamúrcia, 
Les Destres, Vilardida, Alió, 
Montferri, Rodonyà, Masllorenç i  
Masarbonès. El ritme canviant de 
la vida, també afecta a l’Església i 
per això les comunitats parroquials 
necessiten sumar esforços per 
poder avançar en les necessitats de 
cada parròquia. En l’assemblea es 
va informar sobre la creació de les 
Unitats Pastorals (UPA) i la seva 
finalitat, que volen ser un exercici 
d’unir esforços per a què tothom 
tingui el necessari en el camp de 
la catequesi, el creixement de la 
fe, la vivència dels sagraments, 
la caritat i l’atenció espiritual. 
Tot un seguit de serveis que no 
es poden assegurar en totes les 
parròquies, però que la unió 

i la fraternitat provoca que el 
poble de Déu pugui cercar en les 
parròquies més grans, com Vila-
rodona o Valls tot allò necessari. 
A més, també es va presentar el 
Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi 
per aquest curs 2022-2023. Però 
sobretot la trobada va servir per 
conèixer-nos entre nosaltres. Un 
representant de cada parròquia es 
va presentar i va informar de les 
festes i actes principals de la seva 
comunitat. Abans de finalitzar, tot 
compartint amb alegria un lleuger 
berenar, els integrants es van donar 
a conèixer entre ells en franca 
conversa. Una vegada finalitzada 
l’assemblea ens vam traslladar a 
l’església del Reial Monestir de 
Santes Creus. A les 8 del vespre, 
les comunitats cristianes de 
l’Arxiprestat de l’Alt Camp van 
emplenar de gom a gom l’església 
per celebrar l’Eucaristia d’inici 
de curs 2022-2023. La celebració 
festiva va reunir fidels vinguts 
de tota la comarca que, com en 
l’any anterior, es van aplegar per 
compartir la fe i pregar per les 

necessitats de cadascuna de les 
seves comunitats en aquest inici 
de curs. Coincidint amb el dia que 
l’església fa memòria de Santa 
Teresa de l’Infant Jesús, doctora de 
l’església i patrona universal de les 
missions, la delegació diocesana 
per a l’activitat missionera es va 
fer present amb l’ofrena de les 
roses de Santa Teresa que es van 
repartir al final de la celebració. 
Es van tenir presents totes aquelles 
persones que treballen per 
difondre l’Evangeli arreu del món 
i es va pregar per les vocacions 
missioneres. L’arxiprest Mn. Joan 
Àguila, en la seva predicació, 
va recordar que Santa Teresa de 
l’Infant Jesús no va viatjar mai a 
cap país de missió perquè no es va 
moure del convent, però ella va 
pregar intensament per l’expansió 
de la fe en Jesucrist. Mn. Joan 
va agrair també la presència de 
Mn. Emmanuel que ha arribat de 
Ruanda per treballar pastoralment 
entre nosaltres.

EnrIc MAtEU, PrVE.
rAIMon MAtEU, DIAcA.
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EL CAMPANAR DE VILA-RODONA

El campanar cap a 1914 amb mostres de deteriorament de les parets. 

Plànol del projecte del campanar de Pere Forès Pallàs de 1854.

Plànol de Josep Sánchez Ferré on es sobreposen el plànol del campanar 
actual i el projecte de 1854. La Resclosa 20,  2016. 

Rebut del repartiment veïnal per a la construcció del campanar.

És ben 
coneguda la 
cançó «País 
petit» de Lluís 
Llach, inspirada 
en el paisatge 
de la plana de 
l’Empordà. Un 
fragment de la 
lletra  diu així: 
«El meu país 
és tan petit / 
que des de dalt 
d'un campanar / 
sempre es pot 

Romagosa amb uns 1.500 homes, els membres de la 
milícia nacional van refugiar-se al campanar. D’allí 
en foren trets fent-hi entrar des de l’església fum de 
bitxos i sabatots. És evident que amb el campanar 
acabat el fum no hauria provocat l’ofec que els 
obligà a sortir, perquè és prou alt i prou ventilat. 
Probablement doncs la part construïda no tindria 
cap mena de ventilació. Cal dir que molts d’aquells 
homes —una trentena— foren morts, probablement 
afusellats. Quan l’any 1852 l’ajuntament de Vila-
rodona acordava vendre, el salt d’aigua de la 
Molina. una caseta i un tros de terra adjacent, entre 
altres obres a les que es volia destinar l’import de la 
venda, a part del nou cementiri, era «la construcción 
del campanario». Més endavant, el 18 de març de 
1855, es convocava una reunió de l’ajuntament i 
dels majors contribuents per resoldre a quina obra 
es destinarien els sobrants  de la venda de la Molina 
després d’haver 
acabat el 
cementiri nou. 
Es va  procedir a 
una votació i per 
22 vots contra 
3 es va acordar 
destinar-los a 
l ’ a c a b a m e n t 
del campanar: 
«la conclusión 
de la torre de 
la Iglesia». 
L’endemà es 
resolia afrontar 
les despeses amb 
un repartiment 
veïnal, amb el 
que es pretenia 
recollir 9.000 
rals. A part 
d ’ a q u e s t s 

veure el campanar veí». Llach, a part de constatar 
una realitat ben evident, no feia altra cosa que donar 
categoria de símbol d’identitat als campanars. Com 
que nosaltres també vivim en un «país petit» no 
entendríem els nostres pobles sense el seu campanar 
que es distingeix per damunt de les estructures 
urbanes com un símbol identificador.  Fins i tot els 
pobles abandonats mentre conserven dret el seu 
campanar sembla com si no ho haguessin perdut tot, 
malgrat que la majoria de les seves cases siguin ja 
munts de runes. Passa això a Selma, a Selmella i una 
mica més lluny a la Mussara. El campanar manté 
la identitat i en dibuixa el perfil que caracteritza 
les estructures que encara aguanten després del seu 
abandonament. 
La construcció del campanar actual. 
En finalitzar la segona fase de  les obres de construcció 
de l’església parroquial a finals del segle XVIII 

la base del 
campanar no 
devia remuntar 
més amunt 
de la teulada 
abans d’entrar 
en la secció 
o c t o g o n a l . 
Estava doncs 
i n a c a b a t . 
Quan durant 
el Trienni 
Liberal els 
dies 28 i 29 de 
juliol de 1822 
va entrar a 
Vila-rodona la 
partida de Joan 
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ingressos, el 29 de novembre de 1855 es va decidir 
llogar «todas la hierbas del presente término» 
per quatre anys per saldar les obres del campanar 
i poder-lo lluir. Tanmateix aquesta part de les 
obres no es va poder realitzar  fins anys més tard, 
concretament el 28 de febrer de 1863, davant del 
perill de deteriorament per no estar arrebossat, 
ajuntament i majors contribuents acordaren acabar 
definitivament les obres, les depeses de les quals es 
pretenia subvenir amb un repartiment veïnal  fet en 
funció proporcional de «los haberes i industrias de 
cada vecinos». El projecte o plànol del campanar 
estava signat a Valls, el dia 10 de març de 1854 pel 
mestre d’obres Pere Forés Pallàs, probablement 
membre de la nissaga dels Forés, mestres d’obres 
de Valls que treballaven per la comarca. L’alçada 
del campanar projectat era menys alta que la que 
finalment es va construir. Concretament doblava just 
l’amplada de l’església. Sembla que fou enlairat un 
tros més davant de l’interès d’un propietari que volia 
veure’n si més no la punta des de la seva masia, a 
canvi de la calç que es necessitava per construir-lo.  
És el segon campanar més alt de la comarca, després 
del de Valls. 

Les campanes de Vila-rodona
El campanar segons el diccionari de l’IEC és la «Torre 
o element constructiu d’una església, d’un edifici, 
on estan posades les campanes». Per tant si hi ha 
campanar hi ha d’haver campanes. Poc s’entendria un 
campanar sense campanes que sonessin marcant les 
hores, assenyalant un difunt, un bateig  o anunciant 

Les campanes repicant.

Inscripcions de la campana petita de1799. Es distingeix la inscripció 
«Peregrí».

Inscripcions de la campana mitjana de 1618.

Obres de reconstrucció del campanar. La bastida a dalt de tot.

les misses dominicals en to festiu. O les festes 
grosses com la festa major, figurant en el programa 
el repic de campanes. Per exemple el Diario de 
Tarragona de 1863 recollia l’anunci de la festa major 
de Vila-rodona 
d ’ a q u e s t a 
m a n e r a : 
«El 9 por la 
tarde repique 
general de 
c a m p a n a s 
a n u n c i a r á 
la fiesta y 
la próxima 
llegada de 
las dulzainas, 
t a m b o r e s , 
m ú s i c o s , 
completes y 
algunas torres 
pondran fin a 
la vigília»
En les respostes 
donades pel 
rector Josep 
M o n m a n y 
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Bastida a mig campanar amb els paletes treballant-hi. La part de dalt ja 
estava reformada.

El campanar en una postal posterior a la restauració. 

Placa commemorativa de les obres de restauració del campanar i façana 
de l’església. Tot i que les obres no s’inauguraren oficialment fina a la 

festa major de 1955, la placa porta la data de 1954 coincidint amb l’any 
Marià.

i Coll el 18 
de gener de 
1921 a les 
100 preguntes 
f o r m u l a d e s 
de l’elenc 
publicades al 
Boletin oficial 
e c l e s i á s t i c o 
del obispado 
de Barcelona, 
núm. 1727, del 
15 de desembre 
de 1920, 
preparatòries 
de la visita 
pastoral del 
bisbe Ramon

Guillament i Coma es donava la següent informació 
sobre el campanar i les campanes: 
Hay campanario.  Su forma es octogonal. Tiene cinco 
campanas, cuatro en buen estado y otra pequeña, 
que no lo está. Hay reloj público. Está situado en el 
campanario. Se cuida y recompone a expensas del 
Ayuntamiento. 

La fábrica en general está bien conservada. Al campanar 
de Vila-rodona actualment hi ha tres campanes. Vam 
sentir explicar que durant la guerra van despenjar la 
campana gran, tal i com fou usual en altres llocs, per 
destinar-la a metall per fabricar armes.  No en tenim 
més notícia que el que havíem sentit explicar.  L’any 
1981, quan era regidor de cultura, vaig acompanyar 
al professor José Sanchez Real dalt del campanar. 
En aquells anys va publicar al Diario Español de 
Tarragona diversos articles sobre les campanes 
d’algunes poblacions com ara Montblanc, Alcover, 
Valls, Vila-rodona i Santes Creus. La meva ajuda 
va consistir en l’arriscada missió de pujar a l’ampit 
dels finestrals on se sostenen les campanes i mirar-
ne  la part externa per poder indicar el text gravat 
en cada una d’elles. Sánchez Real volia saber si 
alguna de les campanes procedia de Santes Creus ja 
que l’any 1837 l’Ajuntament de Vila-rodona havia 
estat facultat per escollir una de les campanes del 
monestir. No va ser així i almenys cap de les tres 
campanes que hi ha actualment procedeix de Santes 
Creus. De la grossa despenjada durant la guerra no en 
sabem res. Seguirem doncs l’article de José Sánchez 
Real per veure quina informació hi està gravada. 
La més antiga és la campana mitjana, concretament 
de l’any 1618. Fa 72 centímetres de diàmetre i 50 
d’altura fins arribar a les anses. Està adornada  amb 
un fistó formant com una flor de lis en el contacte 

amb els arcs. Està decorada amb una creu i conté la 
següent inscripció:
MARIA A FULGUERE TEMPESTATE DEFANDE
NOS DOMINE 1618.
Invocació, per tant a la defensa dels llamps de les 
tempestes. La següent campana és la petita i data de 
1799. Fa 40 centímetres de diàmetre i 29 d’alt i té 
uns senzills ornaments triangulars. A un costat del 
cos de la campana hi ha la imatge de la Mare de Déu 
en un rectangle i en l’altre una creu. La inscripció 
que conté és la següent:
EN ONOR DE S. PEREGRI IACIOSI
P. ANTON MARTRAS . VALENCIA SOLVIT 1799
Tot em fa pensar que aquesta campana procedia del 
convent de Sant Llorenç dels religiosos servites. En 
època de la desamortització, cap a 1837 al convent 
de Sant Llorenç hi havia tres campanes. Hi ha tres 
informacions que apuntalen aquesta hipòtesi. La 
primera seria la imatge de la Mare de Déu i la creu. 
La denominació complerta de l’ordre establerta al 
convent de Sant Llorenç era: Servents de Maria. La 
invocació principal era la de la Mare de Déu del Peu 
de la Creu o dels Dolors. Segona informació: un dels 
sants a qui els religiosos servites tenien més devoció 
era Sant Pelegrí 
que com veiem 
era a qui estava 
dedicada la 
c a m p a n a . 
Els servites 
vila-rodonins 
c e l e b r a v e n 
el dia de 
sant Pelegrí 
amb un dinar 
r e m a r c a b l e . 
I la tercera 
informació que 
ens dona la 
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campana correspon al nom del P. Anton Martras que si 
més no el tenim localitzat a Vila-rodona com a sacerdot 
servita que va exercir de vicari entre 1771-1781. 
Podria ser que Anton Martras hagués estat destinat 
posteriorment a un convent valencià i que pel que 
sigui hagués pagat la campana del convent de Sant 
Llorenç. La campana gran és la més moderna ja que 
data de 1817, quan ja feia uns quants anys que havia 
estat finalitzada la construcció de l’església actual. 
Té 90 centímetres de diàmetre i 70 d’altura. Hi ha 
representada una creu en un costat i una custòdia en 
l’altra i les següents inscripcions:
SANTA MARIA ORA PRO NOBIS. AÑO 1827 
FRANCISCUS / TARENTINO / ME / FECIT
Es tracta en primer lloc de la invocació a la titular 
de la parròquia i en segon lloc donar referència del 
constructor de la campana. Sabem que Francesc 
Tarentino l’any 1814 havia construït una campana 
a Herbers, a la comarca valenciana dels Ports i 
dues a la prioral de Reus l’any 1829. Sembla que 
era un fonedor o courer ambulant, parent d’un tal 
Feliciano Tarantino, també constructor de campanes 
natural de Sant’Angelo dei Lombardi, un poblet de 
la província italiana d’Avellino.  

La reconstrucció del campanar
L’any 1950 el setmanari vallenc Juventud en la 
crònica corresponent a la Fira explicava que per 
aquells dies s’organitzava una gran tómbola benèfica 
destinada a recollir diners per a la reconstrucció del 
campanar. Per a dotar la tómbola s’havien recollit 
uns 7.000 objectes entre ells «una màquina de 
coser “Werteim”, un aparato de radio, una bicicleta, 
azucareras, centenares de objetos de cristal, artículos 
de perfumeria, botelles de champany, vinos, licores, 
juguetes, fruteras, utensilios de cocina y de campo, 
etc. etc.» Els plànols de la reconstrucció els havia 
fet l’arquitecte del bisbat de Barcelona  Manuel 
Puig Janer, la contemplació dels quals donaven 
«una idea clara, oncreta y exacta de la magnitud 
de la empresa». Segons una altra informació de la 
premsa vallenca del 25 d’agost de 1951 feia pocs 
dies que s’havien iniciat les obres de reconstrucció 
del campanar i de la façana de l’església. El darrer 
dia de 1953 apareixia una altra informació al 
setmanari Juventud que especificava l’estat de les 
obres, Sabem que el pressupost pujava a 135.000 
pessetes i que s’havien rebut 50.000 pessetes de 
la «Dirección General de Regiones Devastadas». 
També s’havia rebut una respectable subvenció del 
bisbat de Barcelona i «donativos de las Autoridades 
provinciales y locales». Davant de tot, com encara 
es recorda, s’hi havia posar el rector, mossèn 
Andreu Puidueta «propulsor infatigable que ha 
sabido imprimir común dirección a los esfurezos y 
afanes dispersos». En aquell moment estava a punt 
d’iniciar-se la darrera fase de les obres. 

Les obres de reconstrucció del campanar i de la 
façana de l’església es van inaugurar finalment 
durant la festa major de 1955. S’hi havien invertit 
151.142 pessetes. En l’ofici solemne del dia de sant 
Llorenç ocuparen els llocs preferents les autoritats 
locals, la junta d’obres de la parròquia i vila-
rodonins que havien ajudat al finançament de les 
obres, entre ells Joan Padró, industrial de Barcelona 
i Pau Oliva, regidor de l’Ajuntament de Barcelona. 
Va intervenir-hi el cor parroquial dirigit pel també 
vila-rodoní mossèn Josep Galofré, organista 
de la parròquia de sant Ramon de Penyafort de 
Barcelona. La benedicció de les obres va anar a 
càrrec, en representació del bisbe de Barcelona, de 
mossèn Francesc Roig que havia estat regent de la 
parròquia durant 9 anys.  El descobriment de la placa 
commemorativa va anar a càrrec de Josep Porta 
Canals, degà de la junta d’obres «bajo los acordes 
del himno nacional». Intervingueren també Antoni 
Oliva, secretari de dita junta, l’alcalde de Valls, 
Josep M. Fàbregas i finalment «obligado por los 
aplausos» mossèn Andreu Puigdueta. A la crònica 
periodística el campanar era considerat com un dels 
millor exemplars de la província.  En el projecte de 
les obres de reconstrucció del campanar hi anava 
inclosa la construcció d’una barana amb columnes 
motllurades al pis superior, que no formava part del 
campanar tal i com havia estat edificat al segle XIX. 
El resultat de tot plegat és el campanar actual, això 
si, amb la intensitat dels colors més apagada de com 
es perceben en les postals de l’època. Una de les 
millors visites que poden oferir pobles i ciutats per a 
situar-nos és pujar dalt dels seus campanars. Pujant 
les rústiques escales del campanar podem observar 
l’antic rellotge en us fins no fa molts anys, els pesos 
de donar corda, els vidres numerats amb les busques 
i les tres campanes. I en ser dalt obtindrem un la visió 
fantàstica damunt l’estructura urbana i el paisatge 
que envolta Vila-rodona, gairebé a vol d’ocell. En 
fer-ho ens adonarem de la riquesa patrimonial i 
sentimental que representa el nostre campanar.

JosEP sAntEsMAsEs I ollé
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1 d’agost, XVI Memorial de petanca Toni Egea, partides classificatòries.

2 d’agost, pintem la nostra torreta

2 d’agost, Festa dels colors i pinta cares amb la Marieta Voltereta.

4 d’agost, baixada de trastos

2 d’agost, caminada nocturna a Vilardida.

4 d’agost, guanyadors de la baixada de trastos.

FESTA MAJOR
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5 d’agost, actuació del grup infantil de timbalers

5 d’agost, grup de diables i grup infantil de timbalers

4 d’agost, sopar de motxilla.

6 d’agost, correbars amb la Pat Xaranga Cafè, Copa i Puro

5 d’agost, ball de diables

5 d’agost, Factor K: l’espectacle familiar de Karaokes Band

7 d’agost, cercavila amb el Basilisc Gran i el Basilisc Petit de Valls
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6 d’agost, Concert d’Hotel Cochabre

8 d’agost, inflables a la piscina

7 d’agost, sopar de Festa Major

8 d’agost, màgia de prop amb el mag Jordi Caps

8 d’agost, parada de productes del “Mulla’t”

7 d’agost, ball a les Moreres

8 d’agost, Final del campionat de petanca. Guanyadors
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10 d’agost, concert per l’orquestra Europa

10 d’agost – Ofici solemne en honor de Sant Llorenç

9 d’agost, sardanes

10 d’agost, vermut musical amenitzat per “La Banda Sonora”

9 d’agost, llongonissada popular.

10 d’agost, ball de nit per l’orquestra Europa
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3-10 d’agost: 
* Actes de la Festa Major amb 
sopar, concert, vermut, petanca, 
llangonissada, ball, inflables a 
la piscina, cercavila, baixada de 
trastos…
1 de setembre: 
* Reunió general d’inici de curs de 
l’Escola Bernardí Tolrà.
10 de setembre: 
* Celebració de la Diada nacional de 
Catalunya amb sopar a la plaça dels 
Arbres i l’espectacle “Quasi Òpera”.

10 setembre, celebració de la Diada nacional.

16 de setembre, espectacle familiar de comtes i titelles

16 d’octubre, concert de flauta i orgue a càrrec del duo “Mil i un tubs”

13 d’octubre, xerrada de sensibilització

23 de setembre, lectures dramatitzades

16 de setembre: 
* Espectacle familiar de contes i 
titelles a la biblioteca sota el títol 
“Pedalant entre vinyes.”
23 de setembre: 
* Lectures dramatitzades a la 
biblioteca sota el títol “Set lletres” 
per unir el vi i la literatura.
24-25 de setembre: 
* Ruta del Cister del club BTT de 
Vila-rodona.
30 de setembre: 
* Projecció a la sala d’actes del Casal 

de “Memòries d’una pandèmia”.
1 d’octubre: 
* Inici de curs i presentació de les 
parròquies del mig Gaià i celebració 
de missa al monestir de Santes Creus.
2-8 d’octubre: 
* Estada d’immersió lingüística dels 
alumnes de cicle superior de l’Escola 
Bernardí Tolrà a Priego (Cuenca) 
juntament amb els alumnes de 6è del 
Ceip Gabriel de Morales de Melilla.
5 d’octubre: 
Xerrada “Com construir la teva 

autoestima” a càrrec de la psicóloga 
Lídia Albareda i organitzada pel 
Col·lectiu de Dones.
8 d’octubre: 
* VII prova d’orientació nocturna del 
club BTT de Vila-rodona.
9 d’octubre:
Jornades europees del patrimoni 
amb la ruta guiada “Els valors 
patrimonials de les planes del 
Guardià, les barraques de pedra seca 
i el camí ral”, organitzada pel Centre 
d’Estudis del Gaià.
9-15 d’octubre: 
Estada a Istanbul de 2 mestres i 5 

alumnes de cicle superior de l’Escola 
Bernardí Tolrà dins el marc del 
projecte Erasmus+ “Hello, Dear Cli-
mates”.
13 d’octubre: 
* Xerrada a la biblioteca de 
sensibilització i en contra de l’estigma 
a càrrec de l’Associació Porta Oberta 
de Valls.
16 d’octubre: 
Concert de flauta i orgue a la 
parròquia a càrrec del duo “Mil 
i un tubs” format per Berenguer 
Montserrat i Neus Santesmases.

22 d’octubre: 
* Pas del 57è Rally RACC Costa 
Daurada per Vila-rodona.
23 d’octubre: 
* Espectacle de l’esbart dansaire 
Joaquim Ruyra al Casal.
26-28 d’octubre: 
* Estada dels alumnes de cicle mitjà 
i cicle superior de l’Escola Bernardí 
Tolrà al camp d’aprenentatge de 
Barcelona. 
28 d’octubre: 
* Activitat sobre quins ratpenats 
viuen a prop del riu Gaià a la zona de 
l’albereda de la Font Cervellona.
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el temps

A la natura hi ha esdeveniments 
que depenen del cicle estacional 
anual, l’estudi dels quals permet 
tenir dades del clima del passat 
amb força precisió. L’any més 
fred de la petita edat del gel va ser 
el 1816,també conegut com  l’any 
sense estiu. 
A molts indrets d’Europa central 
hi va gelar  moltes nits de juliol i 
d’agost, en aquest cas, un descens  
de 3ºC de les temperatures mitjanes 
es va atribuir a la forta erupció 
del volcà Tambora  a Indonèsia. 
Les capes de les geleres també 
aporten dades molt valuoses... 
del seu gruix es poden calcular 
les precipitacions i a partir de la 
seva anàlisi química deduir–ne 
les temperatures existents quan es 
van formar.
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TEMPERATURES 3r TRIMESTRE 2022

MINIMA MAXIMA

RESUM TRIMESTRAL 
 
        Juliol            Agost     Setembre 
 
Temperatura mitjana:   25.5 ºC  25.6 ºC  21.6 ºC 
Mitjana de les T màximes:  32.5 ºC  32.9 ºC  27.6 ºC 
Mitjana de les T mínimes:  19.2 ºC   19.6 ºC  17.0 ºC 
T màxima absoluta:   36.7 ºC  Dia: 15 38.7 ºC  Dia: 13 32.9 ºC  Dia: 06  
T mínima absoluta:   16.0 ºC  Dia: 02  16.2 ºC  Dia: 20 11.8 ºC  Dia: 30 
Precipitació total:            10.9 mm  47.3 mm  31.4 mm 
Precipitació màxima en 24 h:     6.0 mm Dia:28 27.7 mm Dia:31    19.2 mm Dia:23 
 
 
 
(Informació facilitada per Servei Meteorològic de Catalunya) 

recordem
TREBALL

• 1950
Tant a l’estiu com a l’hivern es 
marxava al despuntar el dia i es 
plegava a la posta de sol i fins i 
tot després de la posta; això vol 
dir que s’arribava a casa fosc 
i negre quedant-se a menjar al 
tros de terra. El diumenge molta 
gent treballava fins a migdia i es 
dinava a casa i a la tarda festa. 
Llavors, a la majoria de trossos 
de terra hi havia a la pallissa o 
barraca , la cisterna, els plats, 
culleres, càntir... o sigui, tot el 

més necessari per quedar-se a 
menjar al defora.
Quan un patró o amo volia 
acomiadar un jornaler només calia 
dir-li: “Demà no cal que tornis”

• 2000
En aquest temps tothom marxa 
a treballar quan li sembla i torna 
quan li ve bé.
Ja no va ningú per dies, tothom va 
a hores, i a menjar, en dies feiners 
quasi tothom dina a casa.
És el diumenge quan moltes 
famílies agafen la vaixella, la 
canalla i se’n van a menjar a la 

plana o a l’Obelló sigui a fer una 
calçotada, una paella, etc.
En quant a pallisses i cisternes 
com que aquestes estan seques 
o enrunades i les pallisses 
ensorrades, l’aigua se l’han de 
portar de casa i quan plou s’han 
de mullar.
Per acomiadar un jornaler, la 
feinada que hi ha a més a més de 
subvencions i molt de “papeleo”

VIVENDA

• 1950
A la majoria de cases, a la planta 

SERVEI DEL COTXE DE LÍNIA A VILA-RODONA LÍNIA REGULAR: 
• De dilluns a divendres FEINERS:

Vila-rodona a Valls: 8,35 - 10,00 - 11,00 - 12,45 - 16,10 - 20,05.

Valls a Vila-rodona: 8,50 - 10,15 - 11,50 - 15,15 - 18,50.

Vila-rodona a Tarragona: 6,30 - 20,50.

Tarragona a Vila-rodona: 9,15 - 21,30.

• Dissabtes NO festius:

Vila-rodona a Tarragona: 7,20 - 19,50.

Tarragona a Vila-rodona: 13,15.

• Diumenge: 

Vila-rodona a Tarragona: 9,50 - 19,50.

Línia de Tarragona: Autocars Hife, S.L. Tel. 977 55 09 49.
Línia de Valls: Autocars Plana. Tel. 977 21 44 75.
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43814 VILA-RODONA (Tarragona)

Tel. 977 638 370 Fax 977 638 370 Mòbil: 659 759 335
cristinasocias@lawebdefa.com

Cristina Socias i Comas
Joan Carles Armeijach i Padró
Assessors-Col·laboradors

Corredoria d’Assegurances, S.L.
FERRÉ I ASSOCIATS

recordem
baixa hi vivien la cavalleria, 
el porc i en algunes una o dues 
cabres.
A la 1a i 2a planta la cuina, el 
menjador i els dormitoris.
A les golfes gallines, conills, etc.
O sigui, que vivien bèsties i 
persones tots junts dins la mateixa 
casa.
Per l’altra banda un 70%  o 75% 
de cases no tenien aigua corrent ni 
clavegueram, la qual cosa vol dir 
que no tenien “quarto d’aseo”

• 2000
Ara ja no hi ha cap casa que 
les bèsties visquin junt amb les 
persones ja que qui es dedica a la 
cria de bestiar les té en granja i 
lluny de casa seva.
Els baixos de les cases avui està 
ocupada per maquinària agrícola, 
cotxes, motos, etc.
A més a més totes les cases que 
s’habiten tenen aigua corrent i 
clavegueram.

FESTA MAJOR 

• 1950
Llavors per la festa major es 
trobaven al poble que se celebrava 
germans, oncles, nebots, cosins, 

tota la família.
Es feia el típic dinar de la festa 
major i passaven junts 2 o 3 dies 
tots els familiars. 
Dies 10, 11 i 12 d’agost
Fites històriques: 1988: 132 
llotges i 1006 entrades a l’envelat

• 2000
N’hi ha alguns que en comptes de 
celebrar aquesta festa tan familiar 
tots junts, la família amfitriona 
marxa del poble i tanca la porta.
1994: dies 5,6,7,8,9, i 10 d’agost
Fites històriques: 1999: 73 llotges 
i al voltant de 200 entrades a 
l’envelat
   2000: 85 llotges i 
entrada lliure a l’envelat.

INDUMENTÀRIA JOVENT

• 1950
En els dies de festa, i més si 
aquesta era sant Llorenç, Nadal, 
Pasqua... tot el jovent portava 
el millor trajo que tenia amb 
corbata, i sabates també les més 
noves. Els dissabtes i vigílies de 
festa, mig mudats i per al treball 
la roba més vella que tenien, 
moltes vegades amb un pedaç al 
cul dels pantalons i un altre als 

genolls i si molt m’apures n’hi 
havia alguns que portaven més 
pedaços que roba original.
També causava bona presència 
si tenia el cutis blanquet i estava 
grassonet. Se sentia comentar 
molt sovint “Mira aquella noia o 
aquell noi, que està gras i maco” 
o “Mira que blanc i fi, sembla un 
senyor!”

• 2000
Es sovinteja veure per alguns 
envelats de festa major alguns 
joves vestits de la manera més 
ridícula.
Uns amb samarró imperi, altres 
mig bruts o una mica estripats, per 
afaitar, en comptes d’anar a festa 
major sembla que surtin d’una 
claveguera.
No obstant els dies feiners 
segons professió i potser perquè 
l’empresa els obliga, aquell dia 
feiner van ben mudats.
I ara per causar bona impressió, 
un jove, en comptes d’ésser gras, 
maco, blanc i fi segons opinió de 
molta gent ha d’estar sec, moreno, 
eixut de pell i rovellat.

† JosEP FIgUErAs 
DoMIngo

Ctra. Santes Creus, km. 2,5
Tel. 977 63 91 99 VILA-RODONA



C A L I U

31

retalls

C/ de la Font, 82
43814 VILA-RODONA (l’alt camp)

Tel. 977 63 92 40

EL TORRENT DE LA “PINATELLA”
A l’últim “Caliu” es parla molt bé 
del riu Gaià, la seva importància 
i els seus beneficis, sense buscar 
comparacions és el riu de casa, és 
el riu que passa tan a prop que s’hi 
estén la mirada sovint i que aporta 
tanta vida. Històries i anècdotes 
“deien” d’aquell passat on el 
jovent del poble s’hi banyava als 
seus gorgs, inventant-se els seus 
jocs i els seus passatemps que 
varen marcar època. El Gaià a 
vegades minso, a vegades generós, 
però sempre va xiuxiuejant 
tot fent camí per entre aquella 
vegetació de ribera amb aquella 
estampa bucòlica, fent d’estada a 
diverses espècies d’aquella fauna 
tan variada. Com s’ha comentat, 
si algú parla d’aquests rius de 
“pixarrí”, està mal entesa la cosa, 
ja que en la vida “Res és tan petit 
ni res és tan gran”. I ara voldria 
aprofitar tirant encara molt més 
endarrere en importància, tot 
aprofitant la paraula o el  mot el 
situaríem en la categoria de molt 
més “pixarrí” si cal.  Parlar del 
torrent de la “Pinatella”, semblaria 
que és situar-lo a la cua de totes 
aquestes obertures naturals on 
hi corre l’aigua. Però era i és el 
nostre torrent, per una banda 
si es mira bé  és insignificant, a 
trams s’esplaia, d’altres parts 
s’estreny, sempre perdut entre 
correus i bosquines... Però com 
dèiem, també és el nostre torrent, 

el torrent de la 
infància, de les 
joguines, dels 
banys.Quan en 
el passat generós 
i net oferia unes 
bones aigües 
i unes petites 
p l a t g e t e s . To t 
un refugi per a 
la petita fauna. 
Un torrent que 
gràcies a les 
seves aigües, alimentaven aquells 
hortets de les masies sempre al 
costat mateix, on s’hi cultivaven 
les verdures, produint així una 
riquesa. Els seus orígens venen de 
la part més o menys de Selma i es 
va nodrint de diferents branques, 
barrancades, rases i d’altres, 
desaiguant  aquest torrent, algun 
més important com el de Mas 
Serrà i també aquella part abrupta 
que rep el topònim d’ “el mal 
torrent”. També s’engreixa amb 
les aigües  del Fondo de Cal Baró 
i la Teuleria i d’altres i per l’altra 
banda ens trobem, millor dit en 
el passat ens trobàvem, amb una 
important recollida de les  fonts 
que alimentaven els pèlags de 
“Pedrafita”. Aquest torrent de la 
Pinatella abans era més ample, 
era ben conservat per la ramaderia 
i la pròpia gent del camp, també 
hi corria més cabal per les pluges 
més freqüents. El seu traçat 

parteix  el fons de la desigual vall, 
separant la “Serra de la Canya” 
amb la pedania de Mas d’en Bosc, 
traçant un recorregut interessant 
i variat. El seu camí s’agermana 
amb les aigües de Montmell. 
Fontanilles, fonts del passat 
quan adollaven, avança després 
i corre arran del monumental 
“Pi Gros”, s’esllavissa als peus 
de les “Roques dels Pardals”, 
les “Roques de Montserrat”, la 
“Timba Roja” ben a prop d’aquella 
cova refugi en temps de guerra. 
L’altre monumental pi, el “Pi de 
l’Agnès”. Així aquell torrent tan 
estimat per les masies, després 
de recollir les aigües, camina 
avall per oferir-les al riu Gaià. 
Quan la canalla de la “Serra de 
la Canya” anava a l’escola a Mas 
d’en Bosc, havia de travessar el 
torrent quatre vegades cada dia per 
fer drecera, els dies de torrentada, 
havien de donar tomb i passar pel 
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     DItEs PoPUlArs

Les vinyes toves, pel novembre les 
podes.
El sol del desembre i del gener 
porta gelades pel febrer.
Aigua de gener cada gota val un 
diner.
L’hereu de confiança té la bossa 
per l’ansa.
La mar, a l’amic posa en oblit.
Primer pobre honrat que ric 
bescantat.
Un costum arrela més que un 
roure.
Primerenc o tardà, no deixis mai 
de sembrar.
Casa vella com sempre té forat o 
tavella.
Aigua bullent, butllofa al moment.
Quan l’amor se’n va, és per no 
tornar.
Salva el temps ara que els tens.

Marina Rañé Piñana

PoEsIA

pont. Bona part d’aquesta canalla 
després, quan assistia a l’escola 
de les monges a la Vila , també 
travessaven dues vegades diàries 
aquell mateix torrent molt més 
avall, després feien camí amunt 
pels “Horts dels Quadros” fins la 

costa del mas de 
la Magina. Hem 
parlat ben bé del 
bonic torrent de 
la “Pinatella” 
(nom crec que se 
li atribueix pel 
seu pas dilatat, 
per les amples 
terres que porten 
aquest nom). 

Ha estat un petit recorregut per la 
història del seu passat, era quan 
la pagesia sempre hi era a prop, 
sobretot la presència sovint dels 
ramats de bestiar guiats per aquells 
pastors d’ofici ben coneixedors dels 
llocs i les pastures. Aquelles lleres 

netes donaven amplitud. Era ben 
corrent als xàfecs d’estiu escoltar 
el soroll de la torrentada. Ara aquell 
camí d’aigua d’abans sembla mort, 
cobert de bardissa, trist i vençut. 
Alguna vegada després, molt de 
tant en tant, alguna persona gran 
dels pocs que hi queden, encara 
comenta després de fortes pluges, 
rarament, “baixa una mica el 
torrent”. Un fet tan normal en el 
passat, quan diverses vegades l’any 
els estius, es contemplaven aquelles 
torrentades plenes, deixant anar un 
fort brogit que s’escoltava a bastant 
distància.

EnrIqUEtA VIVEs

EstIU DEl 2022 

Ha corregut un estiu massa dur, ha estat 
un any d’escassetats...
Fruits assedegats, terra assedegada, 
lament a uns núvols inexistents.
Sota la pell d’un cel encès,  sota la pell 
d’un cel tibant, es destenyeixen les fulles, 
es clivellen les torrenteres:
tot hi sura amb ritmes mandrosos, fins 
l’ombra eixuta d’un codonyer. 

Segueix la lentitud dels dies:
recremor d’un sol que s’esgruna al moll 
d’una terra esquerdada, una trenada ona 
de somnis frustrats s’hi engoleixen sense 
treva.
Però res s’atura, res descansa,
a prop les tardes ja es reclouen
i aquella petita alenada fresca 
i després una altra, sanarà velles ferides, 
masegant un final d’estiu.
Just quan l’ocellada es retroba per 
emprendre  els seus viatges.

I sota una tardor imprecisa, amb eines ja 
construïdes, el poder d’una sàvia natura 
desvetllarà vells i nous aires
arrossegant la soferta fullaraca.
Una vermella posta, com flors arribades 
enamorarà els paratges de sempre...

Vull repetir, aquesta sàvia natura, aquestes 
eines mai destruïdes, desvetllarà nous 
camins de pluja i quedarà desada l’angoixa 
d’un estiu.

  Enriqueta Vives
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